ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Kenmerk:
Fake tekst
Stichting
Interplast
Holland
Rijnsburgerweg 10
2333 AA LEIDEN
Geachte heer/mevouw,
JAARVERSLAG 2016
Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.
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maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat
volorer .
cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest
quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo beratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis
RAPPORT
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.
Inzake jaarverslag 2016
Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui tenderc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam,
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut
aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis
etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.
Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que
verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum
rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae.
Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet.
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1.

Bestuursverslag

Stichting Interplast Holland is een kleine ideële stichting zonder directeur. Derhalve fungeert het bestuur tevens als directie van Stichting Interplast Holland en is eindverantwoordelijk voor de gang van
zaken binnen de organisatie. Het bestuur wordt hierin bijgestaan door een officemanager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse uitvoering op het kantoor van de stichting (0.7 FTE) en een beleidsmedewerker (0.2 FTE). Voor het beheren van het (medisch) magazijn en de voorbereidingen van de missies
wordt het bestuur bijgestaan door een verpleegkundige commissie, bestaande uit zes vrijwilligers.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a.
b.

op aanvraag kosteloos uitvoeren van operaties, trainingen en opleidingen op het gebied van reconstructieve chirurgie in ontwikkelingslanden;
het oprichten en ondersteunen van plastisch/reconstructieve chirurgische centra, brandwondencentra en brandwondenpreventieprogramma’s in ontwikkelingslanden (artikel 2, lid 1, van de statuten van de stichting).

In 2016 zijn de statuten van de stichting niet veranderd.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. De wijze van opvolging is geregeld in de statuten.
Hierin is opgenomen dat een bestuurslid voor een periode van vijf jaar wordt benoemd. Na aftreding
kan een bestuurslid direct door het bestuur herbenoemd worden.
Enkele feiten over het bestuur van Interplast:
-

leden van het bestuur van Stichting Interplast Holland ontvangen geen vergoeding;
leden van het bestuur hebben geen zakelijke relaties met Stichting Interplast Holland, er is geen
sprake zijn van belangenverstrengeling.

Aan het eind van het verslagjaar bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

-

de heer drs. R.J. Zeeman, voorzitter, plastisch chirurg n.p.;
de heer H.J.A. Koster, penningmeester, belastingadviseur;
de heer drs. R.L. van Leersum, secretaris, anesthesioloog.

Erelid van de stichting, de heer prof. dr. B.D. de Jong is in 2016 overleden. Het bestuur van Interplast
was vertegenwoordigd bij zijn begrafenis.
In 2006 is de heer F.E.I. Schaaf als erelid van de stichting benoemd en in 2010 mevrouw E.L. Gerritsen.
Interplast Holland is een door het CBF erkend goed doel. Een externe accountant controleert de jaarrekening. Tevens heeft Interplast een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
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Beheer en evaluatie
Het bestuur is nauw betrokken bij de besteding van middelen. Jaarlijks stelt het bestuur de begroting
vast. Deze is gebaseerd op de doelstellingen van de stichting. Binnen de vastgestelde begroting besluit
het bestuur over de uit te voeren missies. Hierbij beoordeelt het bestuur of voldoende middelen beschikbaar zijn om de succesvolle uitvoering veilig te stellen. Na afloop worden missieresultaten inhoudelijk en financieel beoordeeld door het bestuur. Met de uitkomsten van deze evaluaties houdt het
bestuur rekening bij toekomstige (beleids)besluiten.
Beleid
De stichting richt zich op reconstructieve chirurgie voor kinderen en (jong) volwassenen in ontwikkelingslanden en op het opleiden van verpleegkundigen en artsen. Ze stimuleert het opzetten van brandwondencentra en richt zich op brandwondpreventie. Om duurzame resultaten te bereiken wordt intensief samengewerkt met lokale partners, zoals ziekenhuizen, en andere organisaties. Interplast Holland
heeft zusterorganisaties in onder andere Duitsland, Amerika, Australië, Frankrijk, en Italië. Interplast
Holland is als stichting onafhankelijk van haar zusterorganisaties.
Interplast Holland richt zich momenteel voornamelijk op Nigeria, Zanzibar, Oeganda, Tanzania en Guinee-Bissau. Naar deze landen vinden jaarlijks missies plaats.
Relaties (qua adequate communicatie) met belanghebbenden
De belanghebbenden van de stichting zijn onder te verdelen in verschillende en zeer diverse groepen:
vrijwilligers (medisch), particuliere donateurs, privé stichtingen, bedrijven, serviceclubs en andere
stichtingen in Nederland. Daarnaast zijn nog van belang in het buitenland de Nederlandse ambassades,
ziekenhuizen en lokale overheden en de staf van het Brandwondencentrum in Oeganda.
Informatieverstrekking vindt plaats via verschillende uitingen: website (met o.a. verslagen en foto’s
van de uitgezonden teams), Facebook, brochures, financieel en inhoudelijke sponsorrapportages en
jaaroverzichten. Aangezien Interplast veel belanghebbenden in het buitenland heeft, wordt het jaaroverzicht altijd in het Engels uitgegeven.
De verschillende inhoudelijke items worden geschreven door de vrijwilligers (de missieverslagen) en
aangepast voor de website en jaaroverzicht. De officemanager verzorgt de inhoudelijke en financiële
rapportages ten behoeve van de sponsoren.
Voor het jaaroverzicht en de website zetten diverse professionals zich ook vrijwillig in. Contact met de
diverse belanghebbenden hierover wordt onderhouden door de officemanager.
Beleid kosten en methoden fondsenwerving
De fondsenwerving is verweven in de dagelijkse gang van zaken op het bureau van de stichting. Het
bestuur en de vrijwilligers van de stichting spelen hier een actieve rol in door het geven van presentaties
aan diverse belanghebbenden zoals in bovenstaande paragraaf beschreven. Fondsenwerving wordt aangestuurd door informatievoorziening op de website en op de Facebook pagina van de stichting. Een keer
per jaar wordt het jaaroverzicht met een acceptgiro verstuurd naar een vaste groep donateurs.
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Omdat de baten teruggelopen zijn en de lasten gelijk zijn gebleven overweegt het bestuur in 2017 een
professionele fondsenwerver, die op projectbasis gaat werken, aan te trekken.
Risicoparagraaf
Financieel: risico dat de fondsenwerving ontoereikend is.
-

Er worden minder teams uitgezonden.
Continuïteit van de organisatie in gevaar.

Veiligheid: risico’s voor teamleden.
-

Vaccinaties worden gecontroleerd.
Er vindt overleg plaats met de ambassades in de gastlanden.
Aanmelden bij Buitenlandse Zaken.
Repatriëring bij acute situaties.
24/7 iemand bereikbaar van de stichting.

Risico op claims patiënten bij malpractice.
-

Rechtsbijstandverzekering.
Beroepsaansprakelijksheidsverzekering.

Risico van fraude.
-

Teams krijgen geen ‘cash’ mee, maar materialen die soms worden achtergelaten als gift.
Bij Burn Prevention Programme in Oeganda: maandelijkse controle door voorzitter van Interplast
Rein Zeeman die daar het grootste deel van het jaar werkzaam is.

Kengetallen

Bestedingspercentage
Totaal van de bestedingen uitgedrukt in een
percentage van het totaal van de baten
Percentage kosten fondsenwerving
Kosten van eigen fondsenwerving uitgedrukt in een
Percentage van de baten uit eigen fondsenwerving

2016
%

2015
%

137

153,2

20,9

17,6

Activiteiten 2016
In 2016 zijn 5 (2015: 4) medische teams uitgezonden naar de landen Nigeria (2 x), Guinee-Bissau, Zanzibar en vond er een verkennende missie plaats in Tanzania.
Ook vonden individuele uitzendingen (3 x) plaats naar Oeganda.
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De medische teams bestaan uit vrijwilligers die de verdere realisatie van de doelstellingen van de stichting mogelijk hebben gemaakt. In de bovenstaande landen zijn in totaal 340 (2015: 315) operaties uitgevoerd. De lokale artsen hebben van de medische teams praktisch en theoretisch onderwijs in de
reconstructieve chirurgie en de anesthesiologie genoten. Deze missies zijn mede mogelijk door de goede
voorbereiding en ondersteuning door het bureau van de stichting.
Alle vrijwilligers die uitgezonden worden zijn zeer ervaren medische professionals. Training vindt plaats
‘on the spot’ tijdens een missie zelf. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werk.
Oeganda
U.B.P.S.I. (Uganda Burns & Plastic Surgery Institute)
Het UBPSI is het afgelopen jaar grotendeels opgegaan in het Mulago Hospital in Kampala (overheid) en
de fondsen voor de Burns Unit komen nu via het ziekenhuis. Helaas is het brandwondenpreventieprogramma niet in het budget opgenomen. Aan een nieuwe structuur wordt gewerkt (NGO). Nu wordt het
preventieprogramma nog vanuit Nederland gefinancierd. Om het project duurzamer te maken wordt in
Oeganda zelf ook gezocht naar oplossingen. Zo is men onder andere bezig om meer mensen vanuit de
community op te leiden die er als vrijwilliger bij betrokken willen worden.
Financiën 2016
Blijkens de staat van baten en lasten bedraagt het resultaat over 2016 circa € 77.000 negatief, tegenover circa € 118.000 negatief over 2015. Het resultaat over 2016 is ten opzichte van 2015 toegenomen
met circa € 41.000.
De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2016 met circa € 51.000 gedaald ten opzichte van 2015.
Deze daling laat zich verklaren door een daling van de donaties en giften. De acties van derden zijn
toegenomen met circa € 33.000.
De bestedingen aan de doelstelling zijn met circa € 54.000 gedaald ten opzichte van 2015. Dit laat zich
grotendeels verklaren door de daling in de kosten met betrekking tot Brandwondencentrum Oeganda.
Het saldo van de financiële baten en lasten zijn licht gedaald in vergelijking met voorgaand boekjaar.
Reserves en fondsen
Reserves
Stichting Interplast Holland is sterk voorstander van het tijdig besteden van de inkomsten aan de doelstelling. Het bestuur acht het wenselijk een financiële reserve op te bouwen om in jaren van tegenvallende opbrengsten uit fondsenwerving toch de continuïteit van de missies naar landen waar al jarenlange relaties mee worden onderhouden te kunnen continueren. Om voorgaande redenen heeft het
bestuur besloten tot vorming van een bestemmingsreserve missies van EUR 200.000. Hiermee verwacht
het bestuur voldoende middelen tot haar beschikking te hebben om de relaties op verantwoorde wijze
af te kunnen bouwen.
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Het resterend vrij besteedbaar vermogen heeft het karakter van een continuïteitsreserve; het bestuur
streeft naar een niveau van 1,5 maal de kosten van de eigen werkorganisatie. Daarnaast gebruikt het
bestuur dit vermogen om op verantwoorde wijze inkomsten te genereren waarmee een deel van de
jaarlijkse exploitatie kan worden gefinancierd. Het bestuur acht voor beide bestemmingen een vrij
besteedbaar vermogen van tussen de EUR 150.000 en EUR 200.000 wenselijk.
Optimale besteding van middelen
Het bestuur probeert de overheadkosten tot een minimum te beperken. Hiertoe zet zij naast de vaste
medewerkers veel vrijwilligers in. Zo bestaat de verpleegkundige commissie van Interplast uit zes vrijwilligers die het beheer van de voorraad en het magazijn voor hun rekening nemen. Ook helpen zij met
het vooruitzenden van de materialen naar de diverse landen.
De uitdaging blijft om ondanks de toenemende kosten voor onder andere de vluchten, de visa, de artsenregistraties, het overgewicht etc. de met ons toebedeelde middelen nog steeds zoveel mogelijk
kinderen en (jong) volwassenen in ontwikkelingslanden met aangeboren of verkregen afwijkingen te
helpen.
Beleggingsbeleid
Overtollige liquide middelen worden aangehouden op direct opvraagbare spaarrekeningen bij solide
bankinstellingen.
Verwachting voor 2017
Afhankelijk van de financiële situatie van Interplast als ook de politieke situatie in bepaalde landen
zullen in 2017 teams uitgezonden worden naar Guinee-Bissau, Zanzibar, Nigeria (2x), Tanzania en Bangladesh.
Begroting 2017
Voor de begroting 2017 verwijzen wij u naar pagina 34.

Leiden,
Het bestuur:

drs. R.J. Zeeman
(voorzitter)

H.J.A. Koster
(penningmeester)
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2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

€

€

620
----------------

1.256
---------------

17.311
----------------

21.569
---------------

46.783
----------------

19.671
---------------

245.017
----------------

332.008
---------------

309.731

374.504

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

2.7.1

Vlottende activa
Voorraden

2.7.2

Vorderingen
Overige vorderingen

2.7.3

Liquide middelen

2.7.4

Totaal activa
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PASSIVA

31-12-2016

31-12-2015

€

€

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
2.7.5
Instandhoudingsreserve
2.7.6
Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering 2.7.7
Bestemmingsreserve activa doelstelling
2.7.8

Fondsen
Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

2.7.9

150.000
115.980
620
17.311

200.000
138.184
1.256
21.569

283.911
--------------

361.009
-------------

-------------

300
-------------

1.544
24.276

1.565
11.630

25.820
-------------

13.195
-------------

309.731

374.504

2.7.10
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2.2

Staat van baten en lasten
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

BATEN
Eigen fondsenwerving
Acties van derden
Overige baten

2.8.1
2.8.2
2.8.3

Totaal baten

79.656
57.980
1.887

150.000
20.000
5.000

130.208
24.686
5.311

139.523

175.000

160.205

159.870
5.119
26.181

180.000
10.000
10.000

155.593
63.423
26.389

191.170
----------------

200.000
----------------

245.405
---------------

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Kosten missies
Brandwondencentrum Oeganda
Brandwondenpreventieprogramma

2.5
2.5
2.5

Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

2.5

16.676
----------------

22.000
----------------

22.918
---------------

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie

2.5

9.075
---------------216.921

10.000
---------------232.000

10.214
--------------278.537

-77.398

-57.000

-118.332

Totaal lasten

Overschot/tekort
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2.3

Resultaatbestemming
Realisatie
2016

Realisatie
2015

€

€

Resultaatbestemming reserves
Continuïteitsreserve
Instandhoudingsreserve
Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve activa doelstelling

-50.000
-22.204
-636
-4.258

-111.412
647
-5.346

-77.098
---------------

-116.111
---------------

-300
---------------77.398

-2.221
---------------118.332

Resultaatbestemming fondsen
Bestemmingsfondsen
Totaal
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2.4

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn
gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.
2016

2015

€

€

Totaal baten
Totaal lasten

139.522
216.920

160.205
278.537

Overschot/tekort
Afschrijvingen

-77.398
636

-118.332
821

-76.762
----------------

-117.511
---------------

-22.854
-21
12.646

28.786
697
-24.650

-10.229
----------------

4.833
---------------

----------------86.991

-1.468
---------------114.146

Saldo liquide middelen begin
Totale kasstroom

332.008
-86.991

446.154
-114.146

Saldo liquide middelen eind

245.017

332.008

Kasstroom uit activiteiten

Cash-flow
Mutaties in:
Overige vorderingen en voorraden
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden

Kasstroom uit investeringen
Investeringen in materiële vaste activa
Totale kasstroom
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2.5

Overzicht lastenverdeling

Bestemming

Doelstellingen
Kosten
missies

Brandwonden- Brandwondencentrum
preventie
Oeganda
programma

Fondsenwerving

Lasten
€
Directe kosten missies
Brandwondencentrum Oeganda
Brandwondenpreventie programma
Directe kosten werving baten
Totaal directe (project)kosten

2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4

€

€

€

78.184
-

5.119
-

26.181
-

6.590

78.184
----------------

5.119
----------------

26.181
----------------

6.590
---------------

43.947
515
14.619
4.088
18.517

-

-

5.426
64
1.085
505
2.286

81.686
---------------159.870

--------------5.119

---------------26.181

10.086
--------------16.676

0,73

-

-

0,09

Uitvoeringskosten
- Personeelskosten
- Afschrijvingen
- Huisvestingskosten
- Kantoorkosten
- Algemene kosten
Totaal uitvoeringskosten
Totaal

2.9.5
2.5.1
2.9.6
2.9.7
2.9.8

Gemiddeld aantal FTE’s

Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten
Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten
Fondsenwervingspercentage:
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving
Percentage kosten beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie/totale lasten
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Werving

Beheer

Beheer &
Administratie

Totaal
2016

Totaal
2015

€

€

-

78.184
5.119
26.181
6.590

63.655
63.423
26.389
11.568

----------------

116.074
----------------

165.035
---------------

4.883
57
1.624
454
2.057

54.256
636
18.048
5.047
22.860

61.172
821
13.092
5.089
33.328

9.075
---------------9.075

100.847
---------------216.921

113.502
--------------278.537

0,08

0,90

0,90

137,0%

153,2%

88,1%

88,1%

20,9%

17,6%

4,2%

3,7%

€
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2.6

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.6.1

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 voor 'Richtlijn Fondsenwervende Instellingen' van de
Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De
jaarrekening is opgesteld in euro’s.
2.6.2

Vergelijkende cijfers

De cijfers over 2015 zijn, waar relevant, aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk
te maken.
Grondslagen van waardering
2.6.3

Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde
kostprijs.
2.6.4

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage
van deze verkrijgingsprijs.
2.6.5

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid,
gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
2.6.6

Voorraden

De voorraden zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs, waar nodig is rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.
2.6.7

Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves
worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze
ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa.
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Grondslagen van resultaatbepaling
2.6.8

Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
2.6.9

Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden
verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.
Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
2.6.10 Bestedingen en lasten
Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten
en –lasten.
2.6.11 Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn,
in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.
De stichting hanteert een toegezegde bijdrage pensioenregeling. De toegezegde bijdragen worden afgedragen aan de pensioenverzekeraar op basis van het pensioencontract.
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2.6.12 Kostentoerekening
Elke medewerker behoort tot een kostendrager. De personeelskosten worden zo rechtstreeks toegerekend aan deze bestedingscategorieën. De huisvestingskosten en de kantoor- en algemene kosten worden
toegerekend op basis van het aantal fulltime equivalenten.
De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën:
Kostensoort

Toerekening

Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

naar rato, op
naar rato, op
naar rato, op
naar rato, op
naar rato, op

basis
basis
basis
basis
basis

van FTE’s
van FTE’s
van FTE’s
van FTE’s
van FTE’s

Bij de verdeling is uitgegaan van de volgende verdeling van FTE’s.
gemiddeld
FTE 2016

gemiddeld
FTE 2015

Directe kosten missies
Eigen fondsenwerving
Beheer & administratie

0,73
0,09
0,08

0,73
0,09
0,08

Totaal

0,90

0,90
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2.7

Toelichting op de balans

ACTIVA
VASTE ACTIVA
2.7.1

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hiernavolgende schema samengevat.
Inventaris

Totaal

€
Stand per 1 januari 2016
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar 2016
Investeringen
Afschrijvingen

Stand per 31 december 2016
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

€

33.435
-32.179

33.435
-32.179

1.256

1.256

-636

-636

-636

-636

33.435
-32.815

33.435
-32.815

620

620

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:
Inventaris

33,33%
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2.7

Toelichting op de balans (vervolg)
2016

2015

€

€

17.311

21.569

3.030
22.481
17.021
2.870
644
737
-

3.913
13.773
1.341
644
-

46.783

19.671

183.226
10.416
51.262
113

266.360
14.780
50.755
113

245.017

332.008

VLOTTENDE ACTIVA
2.7.2

Voorraden

Doelstelling

2.7.3

Vorderingen

Overige vorderingen
Nog te ontvangen fondsen
Nog te ontvangen nalatenschappen
Vooruitbetaalde kosten missies
Vooruitbetaalde kosten
Overlopende rente
Nog te ontvangen pensioen
Overige vorderingen

2.7.4

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.
Postbank N.V.
Credit Europe Bank N.V.
Kas

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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2.7

Toelichting op de balans (vervolg)
2016

2015

€

€

PASSIVA
2.7.5

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

200.000
-50.000

200.000
-

Saldo per 31 december

150.000

200.000

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

138.184
-22.204

249.596
-111.412

Saldo per 31 december

115.980

138.184

1.256
-636

609
647

620

1.256

Het bestuur acht het wenselijk een financiële reserve aan te houden om
in de jaren van tegenvallende opbrengsten uit fondsenwerving toch de
continuïteit van de missies naar landen waar al jarenlange relaties mee
worden onderhouden te kunnen waarborgen. Het bestuur heeft derhalve
besloten tot vorming van een continuïteitsreserve van € 150.000.
2.7.6

Instandhoudingsreserve

De instandhoudingsreserve heeft het karakter van een continuïteitsreserve. Het bestuur streeft ernaar het niveau van 1,5 maal de kosten
van de eigen werkorganisatie. Daarnaast gebruikt het bestuur dit
vermogen om op verantwoorde wijze inkomsten te genereren waarmee
een deel van de jaarlijkse exploitatie kan worden gefinancierd.
2.7.7

Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Saldo per 31 december

Dit betreft de boekwaarde van de materiële vaste activa bedrijfsmiddelen die direct en volledig worden aangewend voor de bedrijfsvoering.
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2.7

Toelichting op de balans (vervolg)
2016

2015

€

€

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

21.569
-4.258

26.915
-5.346

Saldo per 31 december

17.311

21.569

300
-300

2.521
-2.221

-

300

2.7.8

Bestemmingsreserve activa doelstelling

Dit betreft de boekwaarde van de activa die direct en volledig
worden aangewend voor de bedrijfsvoering.
2.7.9

Fondsen

Bestemmingsfondsen
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Saldo per 31 december

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven.
Saldo
01-01-2016

Ontvangen
fondsen

Bestede
fondsen

Saldo
31-12-2016

€

€

€

€

Brandwondenpreventie
Missie Nigeria
Lampen operatiekamer
Missie Guinnee-Bissau

300

7.000
37.146
3.030
24.486

7.000
37.146
3.030
24.786

-

Totaal

300

71.662

71.662

-
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2.7

Toelichting op de balans (vervolg)
2016

2015

€

€

2.7.10 Kortlopende schulden
Belastingen en sociale lasten
Af te dragen loonheffing

1.544

1.565

13.986
1.568
4.000
1.600
3.122

1.000
1.568
4.000
1.600
488
2.974

24.276

11.630

Overige kortlopende schulden
Vooruit ontvangen giften
Nog te betalen Medipark (afrekening servicekosten)
Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten
Reservering accountantskosten
Reservering administratiekosten
Nog te betalen pensioenen
Overlopende passiva

2.7.11 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
De huurverplichting bedraagt voor 2017 een bedrag van circa € 13.000. De huurovereenkomst wordt
iedere drie jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van de huurovereenkomst moet per aangetekende
brief geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste een jaar voorafgaand aan het verstrijken van de lopende periode.
Ten behoeve van Medipark B.V. te Leiden zijn 2 bankgaranties van onbepaalde tijd afgegeven van een
totaalbedrag van € 2.088.
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2.8

Toelichting op de baten
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

BATEN
2.8.1

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften
Nalatenschappen

57.175
22.481
79.656

105.058
25.150
150.000

130.208

Aan de navolgende baten is door de gever
een bijzondere bestemming gegeven.
Brandwondencentrum UBPSI
Brandwondenpreventie
Missie Guinee-Bissau
Missie Burundi
Missie Nigeria
Missie Zanzibar
Missie Zuid-Soedan
Twee portable OK-lampen

2.8.2

40.413
7.500
300
10.000
15.251
10.807
2.836
-

71.662

87.107

Acties van derden

Acties van derden

2.8.3

7.000
24.486
37.146
3.030

57.980

20.000

24.686

1.887

5.000

5.311

Overige baten

Rentebaten
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2.9

2.9.1

Toelichting op de lasten
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

Directe kosten missies

Reis- en verblijfkosten
Medische goederen
Overige kosten

51.406
14.362
12.416
78.184

2.9.2

4.086
1.033
5.119

63.655

10.000
26.635
26.788
10.000

63.423

Brandwondenpreventie programma Oeganda

Donaties
Overig

23.000
3.181
26.181

2.9.4

180.000

Brandwondencentrum Oeganda

Stichting Interplast Oeganda/UBPSI
Reis- en verblijfkosten
Medische goederen

2.9.3

43.299
20.356
-

25.000
1.389
10.000

26.389

Directe kosten werving baten

Promotiemateriaal
Porti
Drukwerk
Jaarverslag (50%)

983
671
4.936
6.590

5.325
229
1.335
4.679
p.m.

11.568
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2.9

2.9.5

Toelichting op de lasten (vervolg)
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Reiskosten
Overige personeelskosten

40.513
8.422
2.378
2.943
54.256

41.947
7.037
2.677
2.602
6.909
p.m.

61.172

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden
geen beloning.
Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het
boekjaar 2016 bedroeg 0,90 (2015: 0,90).
Lonen en salarissen
Brutolonen
Vakantiegeld

44.786
3.527

38.841
3.106

Af: Ontvangen ziekengeld

48.313
-7.800

41.947
-

40.513

41.947
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2.9

2.9.6

Toelichting op de lasten (vervolg)
Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

Huisvestingskosten

Huur- en servicekosten

2.9.7

Realisatie
2016

18.048

13.092

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Overige kantoorkosten

4.176
871
5.047

2.9.8

p.m.

3.946
1.143
p.m.

5.089

Algemene kosten

Accountantskosten
Administratiekosten
Salarisadministratiekosten
Bankkosten
Jaarverslag (50%)
Verzekeringen
Overige algemene kosten
Kosten jubileum

3.890
2.723
996
703
4.935
7.631
1.982
22.860

4.071
2.541
1.124
686
4.679
7.819
3.316
9.092
p.m.

33.328
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Vastgesteld en goedgekeurd te Leiden op 15 juni 2017.

De heer drs. R.J. Zeeman
Voorzitter bestuur

De heer drs. R.L. van Leersum
Secretaris bestuur

De heer H.J.A. Koster
Penningmeester bestuur
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OVERIGE GEGEVENS
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Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Rijnsburgerweg 10
Kenmerk:
Fake tekst
2333
AA LEIDEN

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Geachte heer/mevouw,

Soluptat
quo magnat
faccae.
Itatiatemped
Aan:
het bestuur
van Stichting
Interplast
Holland milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum

Ons oordeel
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Interplast Holland te Leiden gecontroleerd.

a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur

maximus,
quiatur
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2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest

De jaarrekening bestaat uit:
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verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut
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porecaeInterplast
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum
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Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet.
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:



het bestuursverslag;
de overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis
van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten
of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 15 juni 2017.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlage.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van Stichting Interplast Holland
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere
uit:











het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting Interplast Holland
LEIDEN
Begroting 2017
Begroting
2017

Realisatie
2016

Begroting
2016

€

€

€

BATEN
Eigen fondsenwerving
Acties van derden
Overige baten

110.000
70.000
2.000

79.656
57.980
1.887

150.000
20.000
5.000

Totaal baten

182.000

139.523

175.000

180.000
3.000
10.000

159.870
5.119
26.181

180.000
10.000
10.000

193.000
----------------

191.170
----------------

200.000
---------------

15.000
----------------

16.676
----------------

22.000
---------------

7.000
---------------215.000

9.075
---------------216.921

10.000
--------------232.000

-33.000

-77.398

-57.000

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Kosten missies
Brandwondencentrum Oeganda
Brandwondenpreventieprogramma

Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie
Totaal lasten

Overschot/tekort
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